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REKENINGGLUREN TABOE
VOOR BANKMEDEWERKERS
Medewerkers van banken mogen niet zomaar rekeninggegevens van klanten bekijken,
ook niet van familie en zelfs niet van een familielid dat er zelf om heeft gevraagd. De
Tuchtcommissie Banken heeft opnieuw beroepsverboden opgelegd voor dit
zogenaamde ‘rekeninggluren’.
Twee voormalige bankmedewerksters mogen tijdelijk niet in de bancaire sector werken
omdat zij bij de bank rekeningen raadpleegden zonder daarvoor een zakelijke reden te
hebben. Zij overtraden daarmee de bankierseed en schaadden het vertrouwen van de
samenleving in banken. De Tuchtcommissie wijst erop dat de financiën van klanten veel
informatie prijsgeven over hun persoonlijke leven en daarmee uiterst privacygevoelig zijn. De
ene ex-medewerkster mag twee maanden niet in de bancaire sector werken, de andere drie
maanden. Zij bekeek veel informatie van tien klanten en deelde die informatie waarschijnlijk
met familieleden. ‘Het handelen van verweerster was structureel en intensief.’
De Tuchtcommissie legt ook een beroepsverbod van drie maanden op aan een exmedewerker die vertrouwelijke gegevens op een USB-stick zette en mee naar huis nam.
Nadat hij de data van de USB-stick kopieerde naar zijn laptop, kwamen ze via de server
enkele dagen vrij beschikbaar op internet. De aanklager van Tuchtrecht Banken vroeg om
een beroepsverbod van 6 maanden. De Tuchtcommissie beperkt het verbod tot drie
maanden; het was niet de bedoeling geweest van de ex-medewerker dat de informatie
openbaar werd en hij toonde een “doorleefd gevoel van spijt”.
Over Tuchtrecht Banken
Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. Bij deze
eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn alle ongeveer
65.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. Als een medewerker
zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding worden gemaakt bij
Tuchtrecht Banken. De aanklager van Tuchtrecht Banken onderzoekt of een
bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten voorleggen aan de
onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en juristen. Tegen het oordeel
van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken

beheert ook het tuchtregister, waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers
die een sanctie kregen opgelegd.
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